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Bagodi tavasz
Izgalommal várakozó helyi
kézmûvesek, kíváncsiskodó gyermekek és szüleik, valamint a
portékákat szemlélõ bagodiak

töltötték meg a helyi kultúrházat
2014. április 4.-ének délutánján.
Az idén második alkalommal rendezték meg a Bagodi

Civil majális Zalalövõn

A háttérben a zumba bemutató zajlik a majálison.
Zalalövõn, a Borostyán-tó- állítással kezdõdött a program.
nál majálisra hívták a zalalö- Másnap kora reggel megvõieket a helyi civil szerve- élénkült a tópart, hiszen az
(Folytatás a 2. oldalon)
zetek. Április 30-án májusfa

Mogyorósi József polgármester köszönetet mondott a szervezõknek és a kiállítóknak.
tavasz elnevezéssel tavaly élet- lyek végterméke megjelent az
re hívott kezdeményezést, mely- idei bagodi faluházban.
A program már az elsõ alnek lényege, hogy helyben
élõk kézmûves alkotásait állít- kalommal is nagy népszerûják ki és húsvéti vásárral kap- ségnek örvendett a helyeik köcsolják össze a bemutatkozásra rében, hiszen a településen
is alkalmas rendezvényt – mond- élõk is kíváncsiak voltak arra,
ta el lapunknak Petruskáné hogy a falubeliek kézügyesséKassai Csilla, a Bagodért Egye- ge milyen formát ölt a kézmûvesség terén – fogalmazott az
sület elnöke.
Fafaragás, horgolás, kötés, egyesület elnöke.
Az ünnepélyes megnyitón
gyöngyfûzés, régi technikával
készült tojásfestés, csipkeverés. Mogyorósi József polgármesCsak néhány fajtája azoknak a ter elmondta: örömmel vették,
(Folytatás a 2. oldalon)
kézmûves mesterségeknek, ame-

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Lövõi diákok az Erzsébet-vetélkedõ döntõjében
zésre” 2014. március 28-án. Az
érdekes, változatos feladatok
megoldása után a behívott 10
csapat között újra a 9. helyre
kerültek gyermekeink. Ezúton
is gratulálok nekik és további
hasonló eredményeket kívánok.
Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem
a kedves szülõknek a támogató
hozzáállást. Segítettek a feladatok megoldásában, az új ismeretek elsajátításában, varrták a
fellépéshez szükséges ruhadarabokat, megszervezték az utazásunkat, velem együtt szurkolA lövõi diákok és osztályfõnökük.
2013 novemberében az ErA 483 induló csapat között
zsébet-program keretében ve- tanulóink a 9. helyet szerezték
télkedõt szerveztek a 7-12. meg, ezzel lehetõséget kaptak
évfolyamos korosztálynak.
az országos döntõben való
A Zalalövõi Általános Is- bemutatkozásra Budapesten, a
kola és Alapfokú Mûvészeti Duna Palotában.
A felkészülésre 3 hét állt a
Iskola 7. a osztályos tanulói –
Czendrei Péter, Grózinger Ist- rendelkezésünkre. Ennyi idõ
ván és Györke Dávid – szülõi alatt rengeteg tényanyagot kellett elsajátítani. Foglalkoztunk
indíttatásra jelentkeztek.
A négy forduló feladatai Magyarország múltjával és jelesokféle témakört felöleltek: nével, filmeket néztünk, plakásport, irodalom, zene, történe- tot készítettünk, dramaturgiai
lem, mûvészet, biológia, föld- bemutatót terveztünk, népdarajz, stb. A megoldásokat szá- lok szövegét memorizáltuk.
mítógépen keresztül kellett Budapesten, a Duna Palotában
került sor az utolsó „mérkõelküldeni.

tak a csapatnak. S megköszönöm sofõrünknek, Varga Zoltánnak a balesetmentes utaztatást, a türelmet, segítõkészséget. További munkájukhoz jó
egészséget és kitartást kívánok.
Remélhetõleg az elért eredmények és a pozitív tapasztalatok a jövõben ösztönzõleg hatnak a hasonló szerepvállalásra.
Az eseményrõl az alábbi
linken is olvashatnak: http://
vetelkedo.erzsebetprogram.hu
/hu/html/nyito/
Tóthné Szigeti Erika,
a 7.a osztályfõnöke

Bagodi tavasz
(Folytatás az 1. oldalról)
hogy a Bagodi tavasz elnevezésû rendezvényt az idén
már a Bagodért egyesület úgy
tudta megrendezni, hogy abban az egyesület által alkalmazott közmunkás is tevékenykedhetett. A polgármester köszönetet mondott ezen
kívül az egyesület tagjainak
és a kiállítóknak, hogy egy
tartalmas, egész szombat délutánt betöltõ programot varázsoltak a helyi kultúrház falai közé.
A bagodi faluházban két
hétig, egészen húsvét elõtti
péntekig volt látogatható a
kézmûves kiállítás és vásár.

A rendezvény kulturális
programjának keretében fellépett a bagodi énekkar, Szakály Vanda Mirabella és Szakály Kornélia Anna, valamint a helyi óvodások.
Az idei évben 12-en állították ki kézmûves portékáikat a helyiek közül. Név szerint: Betlehem Ibolya, Bogár
Györgyné, Bonczné Õr Erzsébet, Bozóné Sebestyén Ildikó, Horváth György, Kissné
Herczeg Anikó, Kocsis Viktória, Krizsánné Rózsás Emõke, Sipos Péterné, Takácsa
Andrea, Takács Ferenc, valamint Vaski Kitt.
Zsuppán Beáta

Civil majális Zalalövõn
(Folytatás az 1. oldalról)
ízorgiára sok csoport nevezett
a legkülönfélébb finomságokkal, melyet a kilátogatók is
megkóstolhattak.
A Majális Kupa strandfoci
torna csak délután kezdõdött,
de az elõzõ napi kiadós esõ
miatt inkább iszapbirkózásra
hasonlított. A gyõzelmet a
Gyöngy Büfé csapata szerezte
meg, megelõzve a Pávák, a
Faszállítók, a Citrompótlók, a
Mentõsök és a Csak ZTK csapatait. Délután kettõ órától pedig vízi sportolási lehetõség,
íjászat, célba dobó verseny
horgászbottal, célba lövõ ver-

seny tûzoltó tömlõvel, aszfaltrajzverseny és zumba bemutató várta az érdeklõdõket. Este
tábortûz zárta a programot.
Az egyesületek vezetõi nevében ezúttal is köszönöm
azoknak a segítségét – legfõképp
az egyesületek aktív tagjainak
–, akik bármilyen formában
hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. Bízunk abban, hogy
a jelenlévõk jól érezték magukat, és jövõre még többen
fognak kilátogatni a civil majálisra.
Németh Csaba
Zalalövõ és Csöde Polgárõr
Egyesület elnöke

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Belépés a házba, bepillantás a mûhelybe”
Ezzel a szlogennel csatlakozott Hagyárosböröndön a
Hagyárosi Tájház és Alkotómûhely a Népi Kézmûves Alkotóházak és Mûhelygalériák I. Országos Hétvégéje programhoz,

mely 2014. április 4-5-6. napjain
került megrendezésre.
A látogatók elsõ csoportja a
hivatalos kezdést megelõzõ nap
délelõttjén érkezett. Az óvodások és a kísérõik közel 3 vidám

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA 122.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO G500 59-390509 15,6"/Intel Celeron 1005M
1,9GHz/4GB/500GB/DVD író/ fekete notebook
94.999 Ft
DELL Inspiron 3521 15,6"/Intel Core i3-3217U
1,8GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
122.999 Ft
DELL Inspiron 3537 15,6"/Intel Core i5-4200U 1,6 GHz
/4GB/500GB/HD 8670M 1GB/DVD író notebook
159.999 Ft
LG 32" FullHD32LN5400 100Hz LED TV
86.999 Ft
LG 42" FullHD42LA640S 200 Hz Cinema 3D Smart Led TV 155.999 Ft
Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!
Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

www.bestbyte.hu
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

és tartalmas órát töltöttek a
helyszínen. Megtekintették a
tájházat, ahol leginkább a népi
gyermekjátékok, hangszerek és
hangkeltõ eszközök: így a fa
hintaló, a furulyák, a csörgõk, a
recefice, a kürt keltették fel az
érdeklõdésüket.
Pénteken délelõtt a bagodi
Fekete István Általános Iskola
3. osztályos tanulóiból érkezett
csoport ismerkedett a népi kézmûvességgel, hagyományokkal.
Ismertetõt kaptak az udvaron található kemence és az aszaló használatáról, a tájházban lévõ használati eszközökrõl. A mûhelyben
nagy érdeklõdést tanúsítottak a
faragás iránt. Kipróbálták a tálfaragás kezdõ lépéseit, valamint
a tisztító kés használatát.
Még aznap délután a bagodi
Fekete István Általános Iskola 8.
osztályos tanulóinak egy lelkes
csoportja érkezett, hogy részt
vegyen az elõre meghirdetett
kézmûves foglalkozáson, mely
a következõket kínálta: csuhévirág kötés, bõrkarkötõ készítés,
illetve medál faragás.
A kedvenc elfoglaltság a bõrkarkötõ készítés lett, de volt, aki
a faragást választotta.
A szombat délelõtt a kisgyermekes családoké volt, akik
birtokba vették a tájházat és annak udvarát. A szülõk beszélgettek, a gyermekek ismerkedtek,
játszottak egymással.

Szombaton délután kisebb
csoportos kézmûves foglalkozásnak adott teret az udvar. A
foglalkozás célja az volt, hogy
bemutassa: milyen technikával
lehet természetes anyagokból
(bot, fûzvesszõ, sás, széna, rafia
stb.) kisebb-nagyobb játékokat,
dísztárgyakat, dekorációt készíteni.
Vasárnap kevés látogatóval
ugyan, de tovább folytatódott a
program. Délutánra az idõ is
elromlott, ennek ellenére nem
volt üres a mûhely, újra megszólalt a kürt.
A több napos program sikerén felbuzdulva a következõ évben, immár szélesebb programkínálattal is csatlakozni fog a
tájház ehhez a programoz.
(Ezúton szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik munkájukkal segítették a több napos
eseménysorozat sikeres lebonyolítását: így Péterné Fatér
Editnek, a bagodi Fekete István
Általános Iskola igazgatójának a
szervezésért, Varga Andrásnénak, Horváth Lajosnénak, Imre Vandának, Miszori Andreának a kiállítási anyaghoz való
hozzájárulásért, Császár Ábelnek a kiállítási anyag elrendezésében nyújtott segítségéért.)
A tájházról további információ
elérhetõ: www.hagyarositajhaz.
lapunk.hu oldalon.
Varga Katalin

Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*
Okmányiroda

Cím

Hétfõ

ZMKH ZJH
Zalaegerszeg
(Kormányablak)

8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u.
17-19.

8 -20

ZMKH ZJH
Zalalövõi
Kirendeltsége
(Okmányiroda)

8999 Zalalövõ,
Szabadság tér 1.

ZMKH LJH
Lenti
(Kormányablak)

8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.

Kedd

Szerda

00

00

800-2000

8 -12
1230-1630

00

00

8 -12
1230-1630

8 -12
1230-1630

800-2000

800-2000

8 -20

00

00

00

00

00

00

8 -20

00

00

Csütörtök

Péntek

800-2000

800-2000

szünetel

800-1400

800-2000

8 -20

00

00

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.
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Javában folyik a megyei fejlesztési tervek készítése
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Múlt év novemberében
olvasóink is tájékoztatást
kaptak Zala jövõjét nagyban
meghatározó megyei tervezésrõl. Elnök úr, hol tartanak
most a tervezéssel?
– A „GAZDAG ÉS HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD
ZALA” elnevezés alatt futó területfejlesztési dokumentumok elkészítésének elsõ szakasza lezárult. 2013 decemberében a megyei közgyûlés elfogadta a területfejlesztési
koncepciót, mely döntést széleskörû társadalmi egyeztetés
elõzött meg. A konzultáció
eredményeként a koncepció
helyzetelemzõ része aktuális
és pontos adatokat tartalmaz
Zala megye társadalmi, gazdasági helyzetét érintõen. Sõt,
magában foglalja azokat az
átfogó célkitûzéseket is, amelyekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni a 2014-2020-as tervezési idõszakban.
– Melyek az elfogadott
koncepció legfontosabb üzenetei?
– A szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges,
vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet
kialakítása szükséges, korszerû infrastruktúrával. Mindehhez jól mûködõ, fejlett gazdaságnak kell társulnia, melyhez

megfelelõen rugalmas képzési rendszeren és a hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok megerõsítése mellett jövõcentrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztésén át vezet az út.
– A területfejlesztésrõl szóló törvény módosítását követõen melyek a megyei önkormányzat legfontosabb feladatai?
– A helyi önkormányzatokról szóló törvény a megyei
önkormányzatok feladatául a
területfejlesztést, területrendezést, vidékfejlesztést és koordinációs feladatokat jelölte
meg, amelyek pontos és részletes tartalmi meghatározását
a módosított területfejlesztési
törvény tartalmazza. Fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek jogszabályi változás következtében
megyei tulajdonba kerültek,
így a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségben 1/3-os tulajdoni aránnyal
rendelkezik Zala megye. Ez
azért is kiemelten fontos, mert
2014. április 15-vel felállt a
2014-2020-as uniós költségvetési ciklus intézményrendszere, melyben közremûködõ szervezeti feladatokat láthatnak el a fejlesztési ügynökségek. A megyei önkormányzatnak ezáltal nemcsak
közvetett szerepe lesz az
uniós programozás végrehajtásában.

– Miként alakul
a tervezési tevékenység menete?
– Magyarország
kormánya továbbította Brüsszelbe a partnerségi megállapodást, amely az egyes
operatív programok
közel végleges változatát tartalmazza.
Ezen operatív programok tartalmazzák
azokat a prioritásokat, melyeket érintõen
az egyes fejlesztési
projektcsomagok elkészíthetõek. A tervezési munka jelenleg négy szinten folyik a megyében: a megyei jogú városok saját területük vonatkozásában készítik fejlesztési programjai- Manninger Jenõ
kat, a megyei önkormányzat a vergencia régiókban lévõ metovábbi 256 települést érintõen gyei önkormányzatok számákészíti a megyei és járási fej- ra” kiírt pályázat keretében
lesztési projektcsomagokat, vala- (ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
mint az egyes CLLD-k (közösség az összeg áll rendelkezésre a
által irányított helyi fejleszté- területfejlesztési koncepció
sek) vonatkozásában is körvo- és a fejlesztési program elkészítésére. Az elnyert ÁROP pánalazódnak a fejlesztési igények.
– Milyen forrásból törté- lyázat eredményeként a ternik a területfejlesztési doku- vezési feladatok befejezési hamentumok elkészítése és mire tárideje szeptember 30. Az elkészült dokumentumok nyovárható ezek befejezése?
– A megyei önkormányzat mon követhetõk a megyei ön90 millió forint támogatást kormányzat www.zala.hu webnyert az Államreform Opera- lapján, valamint a Tisztelt Oltív Program keretében meg- vasókat is folyamatosan tájéhirdetett „Területfejlesztési te- koztatni kívánjuk a megyei fejvékenység támogatása a kon- lesztési elképzelésekrõl.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

www.zalatajkiado.hu
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Köszönetnyilvánítás Grácból! Anyák Napján
2013 õszén a gráci kálváriatemplomban búcsúi szentmisén
szerepelt az Örömzene Kórus.
Ekkor hívtuk meg az ottani katolikus magyar közösség tagjait
szülõföldünkre, Zalába.
A viszontlátogatásra 2014.
április 5.-én, szombaton került
sor. A gráci magyarok a vasvári
domonkos emlékek, s történelmi múzeum felkeresése után,
vezetésünkkel rövid zalaegerszegi városnézõ sétára indultak.
A tervezettnél hosszabbra nyúlt
ebédet követõen a zalaszentgyörgyi templomban közös szentmisén vettünk részt, melyet
Holló István plébános celebrált.
Az Örömzene Kórus tagjai énekükkel, s természetesen a magyar Himnusz hangjaival tették
ünnepélyesebbé a szertartást. A

kirándulást a szülõk által fõzött
ízletes bográcsgulyás vacsora
zárta. Reméljük, Ausztriába szakadt magyar testvéreink (fõként
56-os magyarok) elégedettek voltak a fogadtatással. Ugri Mihály,
a Pasztorális Tanács elnöke köszönõ soraiban így írt: „Szellemi
és testi tápláléktól megerõsödve
értünk életetek központjába, az
Örömzene Kórus részünkre ismeretlen bölcsõjébe, Zalaszentgyörgyre… Itt ragadnánk meg az
alkalmat falutok minden lakosának üzenni, legyenek büszkék
õsi templomukra és a nem mindennapi Örömzene Kórusra.
Templomukkal õrizzék a múltat,
és fiataljaik kórusával tegyék
szebbé a jelent és szolgálják az
annyira áhított boldogabb jövõt.”
Örömzene Kórus

Az óvodában és az iskolában is köszöntötték az édesanyákat
Anyák Napján.

Salomvári szépírók

Tomor Vanda (balról) a 7-8. osztályosoknál elsõ, Kolompár Cintia
az 5-6. osztályosoknál 2. lett.
No nem irodalmi szépírókról, hanem gyöngybetûkkel, esztétikus elrendezéssel író diákokról szól a híradás. 2014. április
12-én rendezték Budapesten a
sajátos nevelési igényû tanulók
Országos Szépíró Versenyének
döntõjét, ahová a megyei döntõk
eredményei alapján jutottak be a
tanulók, kategóriánként minden
megyébõl hárman. A népes mezõnyben nagyszerûen helytálltak a salomvári iskolások:
Gratulálunk a gyerekeknek
és tanítóiknak, akik a szépírásra,
a kitartásra, az önfegyelemre ne-

velték õket. Az utazás szervezése
sem volt egyszerû feladat, de sokan meghallgatták kérésünket és
támogatták az utazást. Szponzoraink voltak: Pecsics József (Zalalövõ), Horváth Ferencné (Zalalövõ), a Fezo dolgozói, a Zalai
Borostyánkõ Gyógyszertár, Omega Gépker (Zalacséb), Huszár
Balázs plébános, Tóth László
(Zalalövõ), Szent Veronika Ifjúsági Kórus (Zalalövõ), Bozoka Mix (Zalalövõ), Tóth Péter
(Zalaegerszeg), Mandl Kft. (Zalalövõ).
-ga-
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Napelem-rendszer, fûtéskorszerûsítések…
2014. évi fejlesztések Zalacsében

Három helyen is felszerelték a napelemes rendszert.
Kétszer forráshiány miatt utasították el, de harmadik „nekifutásra” már sikerrel zárult Zalacsében a napelem-rendszer
kiépítését megcélzó pályázat.
A KEOP-4.10.0/A/12-2013-1069
kódjelû beadványt már tavaly
nyertesnek nyilvánították, viszont az õszi idõjárásra tekintettel elhalasztva, idén kora tavasszal álltak neki a kivitelezésnek. A megközelítõleg bruttó 7,1 millió forintból megvalósult beruházásnál az önkormányzatnak az ÁFÁ-t kellett
önerõként biztosítania.

– A jövõ a megújuló energiaforrásoké, az egyik legtisztább energia a napfénybõl
nyerhetõ, ezért is gondolkodtunk ezen a megoldáson. Az
önkormányzati hivatalra 12, a
kultúrházra 9, az óvodára 8
táblaelem, összesen 7 kW-os
teljesítményû rendszer lett telepítve. Elõzetes felmérések
szerint a megtermelt energia
fedezi a három intézmény villamosenergia szükségletét, reméljük ennek eredményét hamarosan láthatjuk majd az
energiaszámláinkon is. A meg-

termelt, fel nem használt energiát a rendszer betáplálja a hálózatba, amit a szolgáltató átvesz tõlünk, és jóváírásra kerül
az energiaszámlában. A pályázat bázisfogyasztásaként a megelõzõ három év adatait kellett
benyújtanunk, a tervezett kapacitás még plusz fogyasztók
beépítését teszik lehetõvé a
hálózatba. A kivitelezésre fordított önerõ hamar meg fog
térülni. Ez a rendszer 25-30
évig mûködõképes, tehát a
megtérülés után (kb. 20-25
évig) „nyereséget fog termelni”, ami jó hosszú távú befektetést jelent – vázolta fel
Pecsics Zoltán polgármester.
Zalacséb azon települések
közé tartozik, ahol a rendszerváltás óta – a jó gazdálkodásnak köszönhetõen – egyszer
sem szorultak hitelfelvételre a
költségvetés finanszírozása, a
szállítói számlák kifizetése
miatt. Mindig addig nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk
ért. Így pályázhattak a Belügyminisztérium által – az adósságkonszolidációban nem részesült települések részére –
kiírt programra, melynek keretében 20 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásban
részesültek. A támogatást a
MÁK két részletben folyósítja
2014- és 2015-ben. A támogatás elsõ felét, 10 millió forintot
már megkapták, melynek felhasználásáról a képviselõ-testület döntött. 3 millió forintból újul meg a kultúrház fûtése, térburkolata, és új tetõt
kap az alapterületében is bõ-
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vülõ terasz. Két millió forintból korszerûsítik az önkormányzati hivatal fûtését, és
megújul, fedetté válik a bejárat. Egymillió forint felhasználásával oldódik meg a belterületi csapadékvíz-elvezetés
kritikus helyeinek, valamint a
Halastói-patak medrének mélyítése. A település útjai viszonylag jó állapotban vannak, de
állagmegóvás céljával több helyen végeznek majd felújítást.
Utóbbira 2,5 millió forintot
szánnak, és 1,5 millió jut járdafelújításra, valamint a temetõben lévõ út és a ravatalozó
elõtti tér szegélyezésére.
Az önkormányzat rendszeresen figyelemmel kíséri a megjelenõ pályázatokat, és él is
annak lehetõségével.
– A „Várépítõ pályázat”-i kiíráson az óvodaépület külsõ
szigetelését, tetõszerkezetének
megújítását céloztuk meg, melyet nyertes elbírálás esetén a
nyári leállás alatt végeznénk el.
A közbiztonság javítása érdekében térfigyelõ kamerarendszert szeretnénk kiépíteni,
melynek finanszírozására szintén pályáztunk. Zalacsében lecserélték a megkopott közúti
jelzõtáblákat, és két új közlekedési tükör is segíti a forgalmat.
Legfontosabbnak az intézményeink mûködõképességének
megõrzését tartjuk, ezen felül
a település idén összesen kb.
húszmillió forintos fejlesztésben részesül, melynek elõnyeit
remélhetõleg a lakosság is tapasztalja majd – foglalta össze
a polgármester.
A településhez kapcsolódó információ, hogy a nyugdíjas találkozót idén május 18án 16 órától tartják a kultúrotthonban.
Pataki Balázs

2014. április
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Négy éve ropják a zalaszentgyörgyi táncházasok
A Zalaszentgyörgyi Táncház a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes keretein belül, a
kultúrházban mûködik a településen. Négy évvel ezelõtt
jött az ötlet a létrehozására és
azóta sikeresen mûködtetik,
Gróf Sándor vezetésével – tájékoztatott Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere.
Minden héten csütörtökön
este találkoznak egymással a
táncos lábú helyiek és 19 órától két órán át tartanak a foglalkozások. Elõadásokkal és
tánccal töltik meg az együttlétek idejét. Az elõadásokat
Horváth Károly, a Népmûvészet ifjú mestere tartja – mondta Kovács Dezsõ.

Az alapítás ötlete onnan származik, hogy a marosszentgyörgyi testvértelepülésükön
mûködõ Táltos néptánc együttes fiataljai, az õ hagyománytiszteletük és népzenei, néptánc tudásuk indították el a
szentgyörgyieket
abba
az
irányba, hogy Zalaszentgyörgyön néptánc együttest alapítsanak és néptáncot tanuljanak,
valamint azt terjesszék is szûkebb környezetükben.
A helyi táncházban megtanultakat a zalaszentgyörgyi
kulturális programokon mutatják be, és a környezõ települések hasonló rendezvényeire is
szép számban kapnak meghívásokat. Ezen kívül alapítványi

Dalaiban él a nemzet Salomváron

Egy korábbi felvétel a csoportról.
bálokon lépnek fel, de szerepeltek már a tihanyi Garda
Fesztiválon is, Marosszentgyörgyön néptánc fesztiválon több
alkalommal és meghívást kaptak
a vajdasági testvértelepülésünkre is – sorolja a táncházhoz kapcsolódó bemutatkozás lehetõségek listáját a polgármester.
Minden télen néptánctábort szerveznek, amikor egy-

más táncait tanulják a marosszentgyörgyiekkel. A néptánc
együttesünkben gyerekek is
táncolnak, énekelnek és természetesen felnõttek is. 8 pár
van és egy szóló énekes. A
táncházi programokon pedig
az érdeklõdõk számától függõen 20-25 fõ szokott részt venni
rendszeresen.
Zsuppán Beáta

A gyógynövényekrõl…
A Cseperedõk…
A salomvári iskola nevelési programjában nagy hangsúllyal szerepel a hagyománytiszteletre való nevelés, melynek
eszközét részben a mûvészeti nevelésben látjuk és találjuk meg.
A ránk maradt népdalkincs
megõrzése, megismertetése járulékos érték amellett, ami a
zenei foglalkozások fõ célja, az
éneklés, mint közösségi tevékenység, az éneklés, amellyel
örömet szerezhetünk hallgatóságunknak és önmagunknak.
Az órakeret szûkös, ezért a
szünetek egy része is próbával telik, általában a folyosón
és soha nem múlik el anélkül,
hogy népes hallgatóság ne
gyûlne az éppen próbálók
köré. Pedig a tanulóifjúság
találékony a szünetek eltöltését illetõen, de a felcsendülõ énekhang vonzza a gyerekeket.
Cséber Fanni éneke egyegy ilyen alkalommal több embert megkönnyeztetett és

olyan élményt adott, amely
átsegített bennünket a nap nehézségén. Köszönjük Hajbáné
Gál Beáta tanárnõnek a gyerekeket magával ragadó, kitartó lelkesedést, tenni akarást.
Hiszen vezetése nélkül nem
juthattak volna a népdaléneklési versenyeken átélt sikerekhez és a hétköznapi éneklés
öröméhez. A Cseperedõk, a
Kisrózsák (Báhr Luca, Cséber
Csenge, Szabó Edina, Tomor
Odett, Varga Viola, Farkas Noémi, Hári Viktória) az elmúlt
hónapban kétszer is szereplési
lehetõséghez jutottak. Elõször
a „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny
megyei döntõjében, másodszor a Gyenesdiáson megrendezett Gergely-napi mûvészeti
fesztiválon, és mindkét alkalommal arany minõsítést ítélt
oda nekik a zsûri.
Gratulálunk és várjuk a
folytatást!
–g–

A Kertbarát Kör Zalaszentgyörgyön 4 éve mûködik. A téli és tavaszi hónapokban elõadásokat szerveznek az érdeklõdõk igényeinek megfelelõ témákban, melyeken általában
25-30 fõ vesz részt – avatott be
az elõzményekbe Kovács Dezsõ polgármester.
A legutóbbi elõadó Takács
Ferenc volt, aki a termesztett
és gyûjthetõ gyógynövényekrõl tartott elõadást. Beszélt arról, hogy kiadtak egy gyógynövényes könyvet Halimbai
Fûveskönyv néven.
Takács Ferenc elõadásában
kiemelte, hogy egy nagy gyógy-

növénykert építésén fáradozik.
A jelenlévõket arról is tájékoztatta, hogy rendszeresen szervez gyógynövény túrákat is,
ahol az érdeklõdõk a vadon
gyûjthetõ gyógynövényekkel ismerkedhetnek.
A szakember részletesen
elmondta a Kertbarát Kör legutóbbi rendezvényén a gyógynövények feldolgozási és felhasználási módjainak részleteit. A jelenlévõknek bemutatta ezen túl az általa készített gyógyteákat, gyógyitalokat, hatásmechanizmusuk
szerint.
Zs.B.

Takács Ferenc gyógynövény szakértõ tartott elõadást.
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Van, amelyik hónapokig készül
Íjak Zalaboldogfáról
detben hagyományõrzõ vásárokban értékesítették, de mostanság leginkább csak a Kaltenbergben (Németország)
nyaranta megrendezendõ lovagi tornán találkozhatnak személyesen a Flagella íjakkal.
– A termékeket folyamatosan fejlesztjük, a kínálatot te-
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gezekkel és különbözõ kiegészítõkkel szeretnénk tovább
bõvíteni. Nagy készletet kell
tartani ahhoz, hogy mindig
idõben és gyorsan tudjuk teljesíteni a különbözõ igényû
megrendeléseket. Jelenleg angolul érhetõ el a webáruházunk, melyet szeretnénk többnyelvûre kiterjeszteni, mellette a közösségi oldalakon is
megjelenünk – vázolta fel a
jövõbeni
terveket
Kaffka
Andrea.
Pataki Balázs

Gyermekbarát közigazgatás Zalában
Kaffka Andrea a folyamatosan bõvülõ termékskálát mutatja.
Idén ünnepli fennállásának
15. esztendejét az 1999-ben
alapított Flagella Dei Íjászat.
A vállalkozás 2002-ben Zalaboldogfán, egy családi házban
telepedett le, és indult el a ma
már világpiacra is történõ termelés. A kereslet, a piac növekedésével kinõtték az üzemet.
Így került képbe az egykori iskolaépület, amit a faluvezetés
az oktatás megszûnése után is
jó állapotban tartott. Az új helyen már irodával, szociális és
étkezõhelyiségekkel kibõvülve, tágasabb, modernebb körülmények között mûködnek
tovább, ahol több helybélit is
foglalkoztatnak.
– Családi vállalkozásként mûködünk, a nálunk készült íjakat világszerte, elsõsorban Interneten keresztül értékesítjük. Egy-egy ilyen termék elkészítése sok kézi munkát, speciális tudást igényel, az anyagfeldolgozástól a csomagolásig
mindent mi végzünk. Sokat
fejlesztettünk, elég széleskörû

Az íjakat gyártó csapat.

a termékkínálat, így megtalálható a pusztai népek összetett
lovasíja is a polcainkon. Ebben
a kategóriában a hónapokig
készülõ szaruíj jelenti ma a
szakma csúcsát, aminek egyelõre még korlátozott a fizetõképes kereslete. Elõdeink annak idején szarulapokkal, fával, állati inak felhasználásával
dolgoztak, ezt a módszert sikerült rekonstruálni a szaruíjakkal. A gyorsaság és megfizethetõség miatt mi már üvegszálat,
mûgyantát is használunk a fa
mellett a tömegesen elõállított
íjaknál – fejtette ki Kaffka
Andrea, a családi vállalkozás
egyik vezetõje.
A cég a külföldi piacok felé
nyitva angolszász, úgynevezett
longbow hosszúíjakat is gyárt,
amit tiszafából, vadnarancsfából készítenek. A kínálatban
természetesen gondoltak az olcsóbb kategóriát választó vásárlókra is: a mûgyantából készülõ íjak már tízezer forinttól
elérhetõek. A termékeket kez-

Gyermeksarok az új zalaegerszegi kormányablaknál.
Senki sem szeret várakozni, fõleg nem hosszú perceket töltve a hivatali ügyintézés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kisgyermekkel együtt kell ügyesbajos dolgainkat elintézni.
– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, illetve a kisgyermekes ügyfelek gondjain szeretnénk enyhíteni azzal a kezdeményezéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmányirodában barátságos gyermeksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésében is számos változást eredményez. Ilyen a gyermekbarát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkokban a gyermekeket az ügyfélszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifestõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat Rigó Csaba kormánymegbízott, majd hozzáfûzte:
– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis vendégeit, ezzel is elõsegítve,

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyugodtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyermeksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jövõben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barátságos gyermeksarkok kiépítését tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, melyben a gyermekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az állampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresztül a hivatali ügyintézés minõsége, mert más az ügyintézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kormányablakokban az állampolgárokat az állam a lehetõ legmagasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyitjuk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyekben az okmányirodák tucatnyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.
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„Szent Gergely doktornak…”

Régi hagyományt elevenítettünk fel a Zalalövõi Napköziotthonos Óvodában.
Gergely napján szokás volt,
hogy a már iskolába járó gyerme-

kek végig járták a házakat és a
kisebb gyermekeket iskolába hívták, toborozták. Egy-egy ilyen
alkalommal adományokat kértek
az iskola és a tanító számára.

Néphagyomány ápoló programunk keretében, minden évben eljön hozzánk a Zalalövõi
Általános Iskola tanulóinak
egy csoportja és dallal, verssel,
közös tánccal hívogatják az
iskolába a nagycsoportosokat.
Ez alkalommal Henczi Dávid néptánc oktató és tanítványai jöttek el hozzánk és
kedves szavakkal, szép énekszóval lepték meg a leendõ
elsõ osztályosokat. Természetesen nem maradt el a közös
tánc sem, amelynek az óvodások nagyon örültek!
Ezt követõen vendéglátással, ajándékkal mondtunk köszönetet az iskolásoknak a
Gergely járás felelevenítéséért.

Gurul a labda

Az elmúlt hetekben rendezték meg a városkörnyéki
labdarúgó korosztályos döntõket, ahol a nagyon szép sikereket értek el a zalalövõi csapatok. Az idei évben elõször a
városkörnyéki gyõzelem után
egy megyei elõdöntõt kellett
játszani a Zalaegerszeg városi
döntõ gyõztesével.
Az I. korcsoportos csapat
megnyerte a városkörnyéki dön-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

tõt, így a Belvárosi Általános
Iskolával kellett elõdöntõt játszania. Becsületesen helyt álltak, de a továbbjutást a zalaegerszegiek szerezték meg.
A II. korcsoportos csapat a
városkörnyéki tornán a harmadik helyezést érte el.
A III. korcsoport veretlenül
megnyerte a városkörnyéki dön-

tõt. Az elõdöntõben a Landorhegyi Általános Iskola volt az
ellenfél. Igaz, hogy a továbbjutást a zalaegerszegi csapat vívta ki, de minden elismerést megérdemel a zalalövõi
együttes, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy
emelt fõvel jöhessenek le a
pályáról.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Három kívánság
A tavasz a megújulás
idõszaka, ilyenkor vágnak
bele a legtöbben a felújításba és persze lesznek,
akik halogatni fogják tovább. Így volt ezzel Klári és
Gyuri. Klári szentül meg
volt gyõzõdve arról, hogy
végre elérkezett a pillanat,
most tavasszal elkezdik a
felújítást. Azért is örült ennek, mert végre szebb és
praktikusabb lesz az otthonuk, hiszen már itt az ideje
változtatni. Klári az ötletadó, viszont Gyuri a megvalósító a családban. Ezért
Gyurinak, amint meghallotta a felújítás szót, felborzolódott a szõr a hátán,
mint Rózsi néni macskája,
ha meglátja a kutyát. Érthetõ oka volt ennek, nem
egy, hanem három. Az elsõ,
hogy hogyan lehetne változtatni otthonuk azon részein, amik megkeserítették
eddigi életüket. A második,
hogy fogalma sem volt arról, hogy milyen szakemberekre lenne szükség és mit
kellene nekik csinálni. A
harmadik – és ettõl tartott a
leginkább, – hogy sokkal
nagyobb felfordulás lesz a
lakásukban és sokkal tovább
fog tartani, mint amire számítanak. Klári egybõl észrevette, hogy Gyuri úgy érzi,
ez túl nagy feladat számára.
Ne aggódj, kell lenni egy
szakembernek, aki megtervezi és megmondja, hogy
kinek mit kell csinálni, és
így biztos, hogy rövid idõ
alatt véget ér a felújítás.
De várhatunk egy aranyhalra is – tette hozzá Klári
–, talán megérjük, csak ki
kell fogni és kívánni kell…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Salomvári kézmûvesek sikere Ajándékkészítés Hagyárosböröndön
Április 19-én, húsvét szombatján délelõtt Tompa Ágnes és a hagyárosböröndi ifjúsági klub szervezésében tartották a helyi kultúrházban a gyermekek ajándékkészítõ programját, melynek keretében a jelenlevõ szülõk, felnõttek segítségével az óvodás
és kisiskolás gyermekek tojást
festettek, húsvéti játékállatokat
és díszeket készítettek.

A rendezvényen készült
munkák egy részébõl kis kiállítást állítottak össze, melyet
az épület elõtt lehetett megtekinteni. A technikai lebonyolításban Simon István
nyújtott sok segítséget, melyért ezúton is köszönetet mondanak a szervezõk.
Ács László
Hagyárosbörönd

A díjnyertes kézmûvesek.
Az iskola mûvészeti nevelési tevékenységének mindig is
része volt a tárgyalkotásra lehetõséget adó kézmûves foglalkozás, de ennek idõkerete a
lehetõségek függvényében évrõl-évre változott, hol több, hol
kevesebb forrás jutott erre a
tevékenységre. Ebben a tanévben a Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménnyel konzorciumban egy nyertes pályázatnak köszönhetõen Salomváron is több lehetõséghez jutnak a gyerekek. Két csoporttal,
heti négy órában dolgozik Sipos Jánosné tanítónõ, a Népi
kismesterségek okleveles oktatója.
A foglalkozások fõ célja
úgy tovább éltetni a hagyományos tárgyalkotó, mûvészeti

eljárásokat, hogy az elkészült
mûvek ne csak gyönyörködtessenek, de napi használati
értékkel is rendelkezzenek, hiszen a használat során illeszkednek be modern tárgyaink
közé.
Az õszi, zalaegerszegi bemutatkozás után most, tavaszszal a Gergely-napi (Gyenesdiás) fesztiválon arattak nagy
sikert és ezzel betelt… no nem
a pohár, hanem a vándorserleg
talapzatának minden oldala.
Az aranyszínû táblácskák azt
hirdetik, hogy 2011. és 2013.
után 2014-ben is a salomvári
alkotócsoport nyerte el a
vándordíjat. A közös siker
mellett két tanulónk, Cséber
Csenge és Varga Viola külön
díjazásban is részesült.
–g–

Nyílt tanítási órák hete
a Zalalövõi Alapfokú Mûvészeti Iskolában
2014. május 12-15.
Hétfõ (május 12.)
Tükrös terem:
12:40-13:25 néptánc, elõképzõ (Kronekker Zsuzsanna)
Kedd (május 13.)
Tükrös terem:
14:30-16:05 moderntánc, 4. évfolyam (Regolics Mónika)
Színpad:
14:30-16:05 néptánc, 6. évfolyam (Kronekker Zsuzsanna)
Szerda (május 14.)
Tükrös terem:
13:40-15:15 néptánc, 2. évfolyam (Kronekker Zsuzsanna)
Csütörtök (május 15.)
Tükrös terem:
13:40-15:15 moderntánc, 1. évfolyam (Regolics Mónika)
Színpad:
12:40-14:25 néptánc, 4. évfolyam (Henczi Dávid)
17:0018:35 moderntánc, 8. évfolyam (Regolics Mónika)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Az ifjú alkotók…

Tisztelt szülõk, kedves gyerekek!
Elérkeztünk
a
történõ
2014/2015-ös
tanévre
beiratkozások idõszakához. A Mûvészeti Iskolába történõ
jelentkezéshez kitöltött szülõi nyilatkozat szükséges,
amelyet az iskola titkárságán lehet kérni.
A beiratkozás ideje: május 19-20. 7:30-12:00 és 14:3016:00,
helyszín: Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
(8999 Zalalövõ, Rákóczi u. 1.)
Az újonnan beiratkozóknak (is) figyelmébe ajánljuk rövid
bemutatkozásunkat:
2007-tõl Minõsített Alapfokú Mûvészeti Iskolaként
mûködünk.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a gyerekek
délutánonként néptánc és moderntánc tanszakokon
vehetnek igénybe alapfokú mûvészeti szolgáltatást.
A képzésre fordított idõ kötelezõen heti 4 óra,
elõképzõsöknek heti 2 óra.
A próbatermi foglalkozások mellett a mûvészeti iskola
hagyományainak megfelelõen
• szereplési lehetõséget biztosítunk a városi és iskolai
programokon (pl. Murcifesztivál, karácsonyi és tanévzáró
mûsorok, Zala Menti Napok stb.),
• csoportos és szólótáncversenyekre készülünk, valamint
• táncházakat, táborokat szervezünk, és
• házról házra járó népszokások gyakorlását is lehetõvé
tesszük.
További információkért látogassanak el weboldalunkra:
http://zalalovo-iskola.sulinet.hu
vagy jöjjenek el a Mûvészeti Iskola nyílt óráira, melyek
pontos idõpontjairól hamarosan tájékoztatást adunk.
Szeretettel várunk minden mozgást, zenét, táncot kedvelõ
gyermeket iskolánkba, mert játszani, énekelni, táncolni jó!
Gyarmati Antal
igazgató
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Ismét az országos döntõben 4. hely az országos döntõben!

A mester és tanítványa.
Néhány év kihagyás után az
idén újra bejutott zalalövõi diák
a történelem szaktárgyi verseny
országos döntõjébe. Az elmúlt
év kemény felkészülése eredményt hozott, Tóth Áron László
8. osztályos tanuló a megyei verseny megnyerése után április 1112-én Szombathelyen bizonyíthatott a 7-8. osztályosok mezõnyében.
A verseny idei témája a reformkor, illetve a forradalom és
szabadságharc idõszaka volt. Az

országos döntõben 24 diák vett
részt, az ország számos megyéjébõl a legjobbak jutottak be. A
péntek délutáni írásbeli fordulót
szombaton két szóbeli követte.
Áron a közepesen sikerült elsõ
két forduló után a harmadikban
igen jól teljesített, ami a végsõ
értékelésben a 11. helyhez volt
elegendõ.
Felkészítõ tanára Herczeg Imre volt, aki ezúttal hetedik alkalommal vett részt tanítványával
országos döntõben.

Óvodás versmondó verseny Zalalövõn

Sabján Csenge, a Zalalövõi
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola 7.a osztályos
tanulója rendkívül sokoldalú: iskolai elfoglaltságain kívül szabad
idejében énekkarra jár, jazzbalettezik és nem utolsó sorban
kedvenc idõtöltése, s egyben
hobbija a teke.
Édesapja sugallatára 2011-ben
kezdett el e sporttal foglalkozni.
Csenge rendszeresen elkísérte
õt edzésekre, meccsekre, majd õ
maga is kipróbálta a dobást. A
próbát kiállta, egy éve a ZTEZÁÉV TK igazolt versenyzõje lett.
Azóta hetente kétszer Zalaegerszegen, azon kívül Zalalövõn is
edzésekre jár, hétvégi „szórakozása” pedig többnyire a tekemeccs. Már 2013-ban szép eredményeket ért el, a diákolimpián
megyei és területi bajnok volt,
majd az országos mezõnyben
negyedik helyet szerzett. Ugyanezeket az eredményeket érte el
az idei bajnokságokon is.
Édesapja minden meccsére
és versenyére elkíséri. Az õ jelenléte, szurkolása, biztatása sok
erõt ad neki. Rajta kívül edzõje,

Csurgai Anita is nagy szerepet
játszik technikájának fejlesztésében, fizikumának erõsítésében.
Gratulálunk a sikerekhez és
további kitartást kívánunk.
Tóthné Szigeti Erika
osztályfõnök

Felhívás!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a
személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskolában
mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg 238.727 Ft,
melyet ezúton is megköszönök.
Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák alapítványunkat – a kapott támogatási összegeket iskolai bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok:
BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18950687-1-20
(Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán
kapható!)
Köszönettel:
Herman Eszter
Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi Csoportja
következõ összejövetelének idõpontja és helyszíne:

2014. május 17. (szombat) 14 óra
Borostyán-tó
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599
Az óvodások versmondó délelõttjét 2014. március 25-én tartották a „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A versenyre 39 óvodás jelentkezett a
zalacsébi, bagodi, hegyhátszentjakabi és zalalövõi óvodákból,
akik a hagyománynak megfelelõen idén is tavaszi témájú versekkel készültek.
A zsûriben Németh Istvánné
Baksa Eszti néni, „az Õrség mesemondója”, Radics Rozália Dodi néni, a Zalalövõi Általános
Iskola nyugdíjazott igazgatóhelyettese és magyar szakos pedagógusa és Bischofné Hesinger

Katalin, a mûvelõdési központ
mûvelõdésszervezõje foglaltak
helyet. A kis versmondók mindegyikét emléklappal és apró
ajándékkal jutalmazták.
A zsûri értékelõje után az
alábbi eredmény született: elsõ
helyezést ért el Vass Elõd (Zalalövõ), második lett Nárai Rebeka (Bagod), a harmadik helyet
pedig Mihály Luca (Zalalövõ)
szerezte meg. Különdíjban részesült Ács Violetta (Bagod), Radics Petra (Zalalövõ) és Grózinger Nikolett (Hegyhátszentjakab).
K.M.

Zalalövõ és Környéke
Közéleti
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MLSZ Grassroots Önkéntes szervezõi
ingyenes tanfolyam indul
Zala megyében
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési Intézete – a
2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett – „Grassroots szervezõ” tanfolyamot
indít Zala megyében.
A tanfolyam kódja: TGRAS/1418
A tanfolyami képzés helye: Zalaegerszeg, ZTE tárgyaló
(8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
A tanfolyam ideje és idõtartama: 2014.05.31. és
2014.06.07. - 2 oktatási nap (16 óra, elmélet és gyakorlat)
Tanfolyami napok: a fent kijelölt két szombat 9-17 óra
között
A tanfolyam díja: Ingyenes
A tanfolyam célja:
Olyan sportszeretõ szülõk, aktivisták, fiatalok labdarúgással kapcsolatos alapképzése, akik a Bozsik Programokban
és a Grassroots labdarúgás más színterein is segíteni szeretnének a rendezvények színvonalának emelésében, szervezésében. Várunk minden érdeklõdõt, akik a gyermekkori
labdarúgással kapcsolatos élményeiket át szeretnék adni a
mai fiatalok számára.
Jelentkezési feltételek:
– a megadott email címre beküldött jelentkezési lap
– 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük
elküldeni: zala.edzokepzes@gmail.com
A jelentkezési lap letölthetõ a www.zalamlsz.hu weboldalon.
A Tárgy mezõbe kérjük beírni az ÖNKÉNTES SZERVEZÕI
TANFOLYAM szöveget!!!
Jelentkezés határideje: 2014.05.27.
A tanfolyam minimum 10 fõ létszámmal indul.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Akció
Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa

Idõpont: 2014. május 10.,
szombat 7 óra.
A lenti állatpiacon 600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

Hévíz

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

um

Lenti

rik

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

ga

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Vörös tojótyúkok

n
Hu

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)
Júl.18-20.
26.500 Ft/fõ
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl.23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl.23-27.
62.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl.29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL
Aug.1-3.
47.300 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug.4-10.
135.900 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok
Aug.5-10.
69.900 Ft/fõ
Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug.17-23.
106.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)
Aug.19-21.
28.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA
Szept.16-21.
92.500 Ft/fõ
Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

